SLAVKOVSKÝ

4/2018

ZPRAVODAJ
vše o dění v obci Slavkov • prosinec 2018 • www. slavkov-u-opavy. cz

SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané
máme za sebou slunečný podzim, rozsvěcením obecního vánočního stromu jsme přivítali
adventní čas a čekají nás příjemné vánoční chvíle
a závěr roku 2018.
Dne 31. října došlo ke změně ve vedení obce
Slavkov. Starostou obce byl zvolen Mgr. Rostislav Musila, prvním místostarostou pan Petr Glabazňa, druhým místostarostou Ing. Ladislav Kubín a dalšími členy rady pan Vladimír Chovanec
a Mgr. Eva Starečková. V souvislosti se změnou
v osobě starosty obce, bych chtěl zmínit jeden nezpochybnitelný fakt, a sice ten, že pan
starosta Vladimír Chovanec v rámci svého
dlouholetého vedení obce Slavkov odvedl
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obrovský kus práce, která je vidět a za kterou mu musíme poděkovat a vyslovit obdiv.
Nemyslím si, že je standartní, co se panu starostovi a jeho týmu v minulosti povedlo, stačí
se podívat po okolních obcích a zjistíte, že ne
všude se udělalo a povedlo tolik co ve Slavkově, mnohé obce teprve nyní přemýšlejí o realizaci investičních akcí, které jsou v naší obci
již dávno zrealizované.
V rámci končícího kalendářního roku se většinou bilancuje a zároveň plánuje pro rok následující. Pokud jde o bilancování byly všem občanům
již v minulém zpravodaji popsány investiční akce
a také úspěšnost v získávání dotací (téměř 62
milionů korun), a to za celé uplynulé období posledních 4 let. V rámci příštího roku bude v rámci obecního rozpočtu pokračováno především již
v započatých nebo již v minulosti plánovaných
a projekčně připravených investičních akcích.
V roce 2019 tedy především dojde k ukončení
rozsáhlé investiční akce „Intenzifikace ČOV
Slavkov“, rekonstrukce zázemí fotbalového hřiště Slavkov, Věříme že budeme úspěšní v podané
žádosti o dotaci u Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci investiční akce rekonstrukce
stávajících asfaltových chodníků podél celé Olomoucké ulice z dolní části obce až nahoru směrem k vodojemu, předpokládané náklady této
investiční akce činí 8,9 milionu korun. Bohužel
nadále nebylo ze strany Magistrátu města Opavy

vydáno stavební povolení na vybudování přechodů pro chodce se semafory na silnici I/46,
tedy nebylo možno požádat v této věci o již vyhlášenou dotaci. Velkou výzvou bude také získat
finanční prostředky nebo rozhodnout o realizaci
přestavby rodinného domu čp. 156 na obecní
úřad a komunitní centrum z vlastních zdrojů,
předpokládané náklady této investiční akce činí
13,2 milionů korun. Uvědomuji si, že správa obce
není jen o velkých investičních akcích a proto
i v následnících letech bude pokračováno v opravách a údržbě stávajícího obecního majetku.
Vše není pouze o penězích a investičních akcích, ale také o mezilidských vztazích. Dovolte
mi tedy poděkovat všem jednotlivcům a spolkům, kteří se za uplynulý rok podílely na práci
pro naši obec a jeho občany. Bez této pomoci by
nebylo možné spoustu kulturních a společenských akcí vůbec zrealizovat a budovat sounáležitost mezi občany naší obce.

Závěrem mi dovolte popřát Vám, co
nejméně předvánočního shonu a stresu. Přeji Vám klidné a pohodové prožití
vánočních svátku a příjemnou atmosféru v kruhu své rodiny, nejbližších
a přátel. Pro rok 2019 všem hodně zdraví
a štěstí.
Mgr. Rostislav Musila
starosta obce
ČOV

Čp. 156
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Volby do zastupitelstev obcí konané dne 5. 10. a 6. 10. 2018
Dne 5. 10. a 6. 10. 2018 proběhly volby do zastupitelstva obce Slavkov, přičemž voliči volili
15 členů zastupitelstva obce z tří kandidátních listin, a to Křesťanské demokratické unie-Čs.
str. lid., Pro Slavkov a SNK Slavkov, volební účast činila 57.81 % .
Výsledky voleb – Obec Slavkov
Kandidátní listina

Hlasy

Křesťanská demokratická unie-Čs.str.lid.
Pro Slavkov
SNK SLAVKOVA

abs.

v%

2 756
1 649
8 160

21,93
13,12
64,94

Počet
mandátů
3
2
10

Zvolení členové zastupitelstva obce Slavkov
Kandidátní listina

Kandidát

SNK SLAVKOVA
SNK SLAVKOVA
SNK SLAVKOVA
SNK SLAVKOVA
SNK SLAVKOVA
SNK SLAVKOVA
SNK SLAVKOVA
SNK SLAVKOVA
SNK SLAVKOVA
SNK SLAVKOVA
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Pro Slavkov
Pro Slavkov

Mgr. Starečková Eva
Mgr. Musila Rostislav
Ing. Němec Radovan, CSc.
Chovanec Vladimír
Glabazňa Petr
Kvarčáková Eva
Mgr.Trojančíková Martina
Rožnovský Miroslav
MUDr. Gebauer Jiří
Ing. Kurš Vladimír
Ing. Kubín Ladislav
Borunská Pavlína
Kostera Pavel
Pavelek Aleš
Zahel Josef

Počet Hlasů
642
637
624
624
616
601
537
525
496
475
321
226
223
182
180

Pro informaci uvádíme, že pan Ing. Vladimír Kurš se vzdal mandátu a na jeho místo nastoupila
Ing. Monika Hanelová. Pan Pavel Kostera se vzdal mandátu a na jeho místo nastoupil pan Martin
Malchárek.
Všem voličům, kteří se zúčastnili komunálních voleb děkujeme za odevzdané hlasy.
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USTAVUJÍCÍ ZASTUPITELSTVO
Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce, které se konalo 31.10.2018 za účasti
14-ti zastupitelů (chyběl jen nemocný Ing. Ladislav Kubín) a 9-ti spoluobčanů. Jednání zahájil
dosavadní starosta Vladimír Chovanec. Zastupitelé v úvodu vykonali zákonem předepsaný slib
a schválili program jednání, návrhovou a volební
komisi. Na pořadu byla nejdříve volba starosty
obce. Předsedající do této funkce za Sdružení
nezávislých kandidátů Slavkova navrhl Mgr.
Rostislava Musilu, který byl ve veřejném hlasování zvolen novým starostou naší obce. Po blahopřání a převzetí insignií starosty obce se také
ujal dalšího řízení zasedání, kde na programu
byla volba dalších orgánů obce a schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce.
Po krátké diskusi se zastupitelé ještě společně
vyfotografovali.
Děkuji spoluobčanům za projevenou důvěru
ve volbách mi osobně i celé naší kandidátce a děkuji všem za dlouholetou podporu a přízeň. Slav-

kovu i vedení obce přeji, aby nové zastupitelstvo
utvořilo dělný a konstruktivní kolektiv, který je
ochoten věnovat své vědomosti, zkušenosti i volný čas ve prospěch dalšího rozvoje naší obce.
Vladimír Chovanec
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

1. zasedání Zastupitelstva obce Slavkov 31. 10. 2018
stanovilo počet členů rady obce Slavkov na 5 členů, z toho určuje funkci starosty jako uvolněnou,
funkce dvou místostarostů jako neuvolněné a funkce dvou členů rady obce jako neuvolněné
zvolilo p. Mgr. Rostislava Musilu do funkce starosty obce.
zvolilo p. Petra Glabazňu do funkce 1. místostarosty obce
zvolilo p. Ing. Ladislava Kubína do funkce 2. místostarosty obce
určilo 1. místostarostu p. Petra Glabazňu k zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti nebo
v době, kdy starosta nevykonává funkci a k podepisování právních předpisů obce spolu se starostou.
zvolilo dalším členem rady obce p. Vladimíra Chovance a Mgr. Evu Starečkovou.
zvolilo p. Ing. Radovana Němce, CSc., předsedou finančního výboru zastupitelstva obce
zvolilo p. Ing. Moniku Hanelovou členkou finančního výboru zastupitelstva obce
zvolilo p. Evu Kvarčákovou předsedkyní kontrolního výboru zastupitelstva obce
zvolilo p. MUDr. Jiřího Gebauera a p. Aleše Pavelka členy kontrolního výboru zastupitelstva obce.

2. zasedání Zastupitelstva obce Slavkov 12. 12. 2018
schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kdy místní poplatek
zůstává stejný, a to 500 Kč na osobu.
zvolilo pana Martina Malchárka, členem finančního výboru zastupitelstva obce Slavkov.
schválilo Mgr. Rostislava Musilu, starostu obce, jako určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů pro volební období 2018 – 2022.
schválilo rozpočet obce Slavkov na rok 2019.
udělilo radě obce Slavkov kompetence k hospodaření podle schváleného rozpočtu na rok 2019.
schválilo plán jednání Zastupitelstva obce Slavkov na rok 2019.
souhlasilo s podáním žádosti o dotaci na akci „ Obecní úřad a Komunitní centrum Slavkov“ Žádost
o dotaci bude podána v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2019, dotační titul 117d8210e Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, správce podprogramu Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR. Celkové náklady akce činí 13 166 796,- Kč z toho požadovaná dotace ve výši
70%, tj. 9 216 757,- Kč.
Mgr. Rostislav Musila
starosta obce
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OHLEDNUTÍ ZA AKCEMI OBCE

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 27. září jsme se opět sešli s našimi slavkovskými důchodci, neboť v sále kulturního
domu proběhlo tradiční „Setkání důchodců“.
Hned v úvodu se o skvělou atmosféru postarala
dechovka Sadovanka spolu s lidovým vypravěčem Slávkem Kubíkem. Velmi milou tečkou
za tímto programem, bylo přijetí pana starosty
mezi novopečené „Slavkovské důchodce“. Po
krátkém projevu pana starosty a předsedkyně
komise následovala zábava. O výborné pohoštění se postaraly jako vždy kuchařky z místní
jídelny. Nejen k poslechu ale i k tanci nám hrál
Lukáš Král.

Vítání občanků
Dne 13. října se konalo v Seniocentru „Vítání
občánků“. Mezi občánky naší obce jsme přivítali
13 dětí, z toho 10 kluků a 3 holčičky. Fotografie
z této události můžete shlédnout na stránkách
obce.
Mgr. Martina Trojančíková

100 LET ČSR
Letos jsme si připomněli výjimečné výročí - 100 let od založení Československého státu. Je to jedna z nejvýznamnějších
událostí národních dějin. K oslavám se připojila také naše obec. Jednou ze vzpomínkových akcí připomínajících události 28.
října 1918 byl lampiónový průvod obcí.
Sraz všech zúčastněných byl v sobotu 27.
října v odpoledních hodinách u pomníku
padlých. Ani pravé podzimní deštivé a sychravé počasí nás neodradilo a sešli jsme se
v hojném počtu, abychom vzdali úctu tomuto svátku i padlým hrdinům světových
válek. Začátek pietního aktu patřil státní
hymně, jednomu z hlavních symbolů našeho státu. Hymně, při jejímž zpěvu si člověk
uvědomí, že nemá v obsahu nic jiného než
okouzlení naším domovem. Nesvolává do
bitev, nevelebí velikost, jen vyznává lásku

k naší zemi. Poté jsme si vyslechli proslov
p. starosty, ve kterém nastínil historické
události vzniku republiky. Slavnostně jsme
položili věnec k pomníku, následně hudební vystoupení Scholy ukončilo oficiální část akce. Ve slavnostním průvodu a za
doprovodu dechové hudby SDH Dolní Životice
jsme se přesunuli k parčíku u obchodu bychom
zde zasadili památeční lípu, k jejímž kořenům
jsme vložili schránku s dokumenty mapujícími
současný stav obce jako odkaz dalším generacím.
Bylo hezké pozorovat snahu našich nejmenších
o zapojení se do samotného sázení stromu. Dále
průvod pokračoval ulicí Pod Kuželnou, Zámeckou až k areálu školy, kde na nás čekaly se svým
vystoupením děti ZŠ a MŠ Slavkov pod vedením
p. uč. Malčekové. Děti popřály ve své zdravici
naší republice do dalších let vše nejlepší a vyvrcholením celé akce bylo zapálení připravené va-
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try, při které stávající starosta obce p. Vladimír
Chovanec předal symbolicky vedení obce do
rukou nového starosty p. Rostislava Musily. Překvapením večera pak byla „ohňová šou“, ze které
měly radost hlavně děti. Je na místě poděkovat
členům SDH Slavkov a pracovníkům obce za
technické zajištění a organizaci akce, kterou jsme
důstojně oslavili významný svátek.
Mgr. Eva Starečková

Úspěch benefičního koncertu v kostele sv. Anny
V neděli 25. listopadu 2018 pořádal OÚ
Slavkov ve spolupráci s Farním úřadem benefiční koncert, na kterém postupně vystoupil
sedmdesátičlenný smíšený pěvecký sbor z naší
ZŠ Slavkov pod vedením p. Heleny Malčekové,
následovaly skladby duchovní hudby v podání
souboru zpěváků a muzikantů Collegium musicale bonum ze Slavkova u Brna s varhaníkem
Davidem Postráneckým a na závěr vystoupení
Scholy Slavkov pod vedením p. Pavlíny Borun-

ské. Vystoupení všech sborů bylo přijato nadšeným potleskem zaplněného kostela. Na závěr

všem poděkoval starosta obce Mgr. Rostislav
Musila. Výtěžek z benefičního koncertu ve výši
15.550,-Kč byl věnován na opravu střechy kostela Sv. Anny ve Slavkově u Opavy. Děkujeme
všem, kteří přispěli.
Součásti nedělní akce byl celodenní pobyt
36-ti členné delegace členů souboru s doprovodem v čele s paní místostarostkou města Slavkov
u Brna ing. Marii Jedličkovou v naší obci. Ráno
doprovázeli hosté svým zpěvem mši svatou
v kostele, kterou celebroval jejich děkan o. M.
Vavro. Potom jsme navštívili zámek v Hradci nad
Moravicí s prohlídkou. Společný oběd byl zajištěn v restauraci Napoleon a odpoledne jsme si
prohlédli naše Seniorcentrum, kulturní dům (ve
Slavkově u Brna mají divadelní spolek) a hasičskou zbrojnici se síní věnovanou malíři Bocianovi. Pak už následoval koncert v kostele a po něm
posezení v Napoleonu, navázání dalších kontaktů a rozloučení se slavkováky u Brna. Hosté
ocenili naši pohostinnost i vzhled a vybavenost
obce.
Vladimír Chovanec

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Počasí tomu zatím nijak nenasvědčuje, ale Vánoce jsou přede dveřmi a adventní čas ve Slavkově začal už po deváté setkáním pod vánočním
stromem.

V předvečer první adventní neděle jsme opět
rozsvítili vánoční strom v parku u Hasičárny.
Rada obce se rozhodla zasadit nový strom, čtyřmetrová jedle, která bude také pro příští genera-
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ce symbolem vánoc v naší obci. Program zahájil
proslovem pan starosta a po něm promluvil pan
farář. Následovalo slavnostní rozsvícení stromu
za doprovodu zvučných tónu trubačů. Také sbor
základní školy a Schola vystoupili s krásným hudebním programem. Po slavnostním programu

hrál k poslechu DJ Martínek. V průběhu celého
odpoledne si mohly děti, kterých se zúčastnilo více než 130, ozdobit perníčky a byla pro ně
připravena i malá odměna od Obecního úřadu.
Z rukou pana Rostislava Musily a paní Evy Starečkové dostal každý občan Slavkova ochutnávku výborného jablečného štrúdlu z kuchyně
naší školní jídelny
Vánoční punč a zabijačkové výrobky připravili
hasiči, kteří se také postarali o občerstvení v hasičské garáži. Krásné adventní a vánoční výrobky
k zakoupení připravil svaz žen.
Za celou přípravu této úspěšné akce chceme
poděkovat Sboru dobrovolných hasičů, Českému svazu žen, panu Miroslavu Rožnovskému,
pracovníkům technické čety obce a všem, kteří
se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě
této akce. Bez těchto obětavých lidí, by se tyto
akce v naší obci daly jen těžko uspořádat. „Děkujeme“
Přejeme příjemné prožití předvánoční doby,
vánočních svátků plné pohody,lásky v kruhu rodinném. V novém roce hodně zdraví a osobních
úspěchů.
Eva Kvarčáková, Petr Glabazňa.

SOUBOR COLLEGIUM MUSICALE BONUM VE SLAVKOVĚ U OPAVY
V neděli 25. listopadu 2018 se uskutečnila za
finanční podpory obou radnic reciproční návštěva (brněnsko) slavkovského vokálně-instrumentálního souboru Collegium musicale bonum
(CMB) ve Slavkově u Opavy. Dopolední mši sv.
celebroval o. M. Vavro, děkan ze Slavkova u Brna,
a na kůru zpíval sbor CMB za doprovodu varhaníka Davida Postráneckého, pedagoga brněnské JAMU, který bohoslužbu zakončil skvělou varhanní improvizací na píseň Kristus vítězí.
Společný benefiční koncert začal po třetí hodině odpoledne a kostel byl zaplněný doslova k
prasknutí. Na úvod se představil velmi početný
soubor místní základní školy se svým dětským orchestrem, který pod vedením pí H.
Malčekové zazpíval několik písní. Potom přednesl z kůru šest duchovních skladeb z doby baro-

ka a klasicismu soubor CMB, přičemž na úvod
jeho vystoupení zahrál varhaník D. Postránecký
improvizaci na píseň Svatý Václave a na konec
40 min. bloku improvizaci na hymnu „Kde domov můj?“ - jako připomínku letošního 100. výročí vzniku Československa. Závěr benefičního
koncertu patřil místní Schole, která zahrála a
zazpívala několik skladeb pod vedením pí P. Borunské. Téměř 1,5 hodinový program byl koncipován tak, aby jednotlivé soubory předvedly své
skladby ve svém typickém podání a navzájem se
tematicky doplňovaly. Podle ohlasu posluchačů
se benefiční koncert vydařil. Poděkování patří
nejen účinkujícím, vedení města Slavkova u Brna
a obce Slavkov, dětem ZŠ a Schole za vzornou
starostlivost při přípravě a realizaci této akce,
ale také vedoucím vystupujících souborů, o. M.
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Vavrovi za akutní „záskok“ při celebrování mše
za nemocného místního faráře o. K. Szewczyka,
trumpetistům ze Slavkova u Opavy za výpomoc
pro CMB, pí Kuchtové za průvodní slovo a sólistce souboru CMB K. Vladíkové za premiéru

při dirigování CMB, neboť dirigent CMB K. Frydrych se akce pro nemoc nemohl zúčastnit.
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OBECNÍ ZPRÁVY
Z důvodu čerpání řádné dovolené bude obecní úřad uzavřen
ve dnech 27. 12 – 31. 12. 2018
Poplatek za stočné
Vybírat stočné podle odběru vody za m3 za 2. pololetí roku 2018
se bude v termínu od 04. 02. 2019 do 29. 03. 2019, částka
za 20 kč/m3 .
Stočné vybírané paušálně při odběru vody ze studny či v kombinovaném
způsobu se bude vybírat od 04. 02. 2019 do 31. 05. 2019. Poplatek
za osobu 720 Kč/rok.
Cena pitné vody – s účinností od 01. 01. 2019 je stanovena SmVaK
na 45,06 Kč včetně DPH.
Poplatek za odpad
Pro rok 2019 byl poplatek stanoven na částku
500,- Kč na osobu, cena je stanovena dle skutečných nákladů v roce 2017. Poplatek se bude
vybírat v termínu od 05. 02. 2019 do 31. 05.
2019

Svoz vánočních stromků
v sobotu 12. 1. 2019 a 26. 1. 2019 vždy
do 12 hodin. Očištěné stromky od ozdob přineste na sběrná místa ke kontejnerům v obci.
Řidiči pozor!
Prosíme, abyste parkovali během zimy
na svých pozemcíchz důvodů plynulé
údržba komunikací.

Poplatek za psa
Zůstává nezměněn a činí 100,- Kč. Za každého
dalšího psa 200,- Kč. Poplatek se bude vybírat
v termínu od 05. 02. 2019 do 29. 03. 2019.

Upozornění
Doktorka Mudr. Eva Vašíková oznamuje
že bude 28. 12. 2019 ordinovat
ve Slavkově od 7.00 do 10.00 hodin, jen nutné
případy

Poplatky lze platit na účet obce
103203820/0300, po telefonické domluvě
nebo emailové domluvě (slavkov@iol.cz),
kdy Vám budou sděleny správné variabilní
symboly, případně částky.
Plesy v KD Slavkov:
12. 1. 2019 Myslivecký ples
19. 1. 2018
26. 1. 2019 Zahradkáčský ples
2. 2. 2018
9. 2. 2019 Sportovní ples
9. 2. 2019
23. 2. 2019 Chovatelský ples
2. 3. 2019
10. 3. 2019 Dětský maškarní karneval
Úřední hodiny na OÚ Slavkov
pondělí 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
tel. kancelář OÚ: 553 797 067

Rybářský ples
Hasišský ples
Lidový ples
Školní ples

středa 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
starosta: 553 797 042
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Retro okénko
V této rubrice se vracíme v čase o 25 let nazpět a připomenenme si o čem zajímavém, poučném popřípadě nemilém jsme tehdy psali. Pod čarou přinášíme pohled na uvedené události a v případě podobných
zpráv je porovnáváme s dneškem.
Slavkovský zpravodaj 4/1993 (6 stran). Při studiu tohoto čísla mě zaujaly tři články.
Ad 1) - První byla upoutávka na tradiční vánoční koledu Narodil se Kristus pán, kterou jsme uveřejnili
včetně obrázku, not, textu a čtenáři se mohli naladit na ty pravé vánoce. (Viz obrázek.
Ad 2) - Dále mě zaujala sbírka v obci (v kostele, na OÚ, příspěvek Charity a ČSCH Slavkov) na opravy
hřbitova v roce 1993, kdy se vybralo 9 660,- korun. Z těchto peněz bylo zakoupeno 5 laviček, stojan na
kola a prodloužil se vodovod na hřbitov. Dále myslivci a zahradkáři provedli ořez stromů na hřbitově.
Ad 3) – V neposlední řadě mě zaujal článek , z obecní kroniky, kde je popisováno vedení obce po
roce 1918. V té době reprezentovalo obec 15-17 zastupitelů v čele se starostou a výkonným orgánem
zastupitelstva byly rada obce. Pomocnými orgány byly komise : finanční, zdravotní, osvětová, stavební,
rozhodčí, pro opravu obecních cest, pro správu chudobinského fondu a správu obecního lesa. Dále byly
voleny: knihovní rada, školská rada pokladník a sekretář obce. Od roku 1927 byla volena i letopisecká
komise.
Obec v té době zaměstnávala obecního hajného, obecního strážníka a ponocného, dále vážného, ohlížetele dobytka a výběrčího konzumní daně. Obec vyplácela podporu nezaměstnaným, kterých bylo
v průměrů asi padesát (cca 1000 obyvatel). Nezaměstnané zaměstnatnávala například při opravách
obecního majetku.
Slavkovský zpravodaj 4/2018 (32 stran)
Ad 1) Tímto příspěvkem bych chtěl ukázat na dnešní uspěchanou dobu, kdy už od listopadu slyšíme
všude kolem sebe v rádiu, televizi a hlavně v nákupních centrech kromě koled i rady abychom včas nakoupili vše potřebné i nepotřebné k štědrovečernímu stolu. Prostě dobu ztišení a očekávání na Ježíška
v Adventu nahradil shon a všudy přítomná nákupní horečka. Já bych chtěl navodit sváteční atmosféru
krásnou vánoční písní, kterou si můžete zazpívat s koledami a to píseň Půlnoční “ Václava Neckáře.
Chmury, trable starosti, nechal jsem ve městě.
Jedu domů po trati, jedu přes kopce.
Už slyším lidi na půlnoční, zpívat v kostele.
Padá, padá sníh, budou vánoce.
Refrén : Halelúja, halelu, ú,ú,ú,ú,ja.
Ježíš na kříži zmítaný, občas se usměje.
Na ty co v zázrak uvěří, na ty co zpívají.
Refrén : Halelúja, halelu, ú,ú,ú,ú,ja.

Beránku náš na nebesích
stůj pří náš až příjde tma.

Ad 2) – I dnes v obci je pořádaná veřejná sbírka na opravu střechy kostela sv.Anny, na výměnu oken
a další práce v interiéru kostela , jak o tom píše pan farář společně s bývalým a současným starostou
obce v listu, který byl doručen do všech domácností v obci a ve zkrácené verzi je připomenut i rubrice
zprávy z farnosti v nynějším zpravodaji. Kolik peněz se vybere budeme znát až po novém roce, ale první
vlaštovkou byl výtěžek dobrovolného vstupného z koncertu 25.listopadu v kostele sv.Anny, kdy bylo
vybráno 15 500,-Kč.
Ad 3) – Počátkem října 2018 se konaly volby do zastupitelstva obce. Obec má 15 zastupitelů v čele
s voleným starostou a radou stejně, jako před 100 lety. Výbory máme finanční, kontrolní a komisi pro
občanské záležitosti.
Obec zřizuje 3 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ, školní jídelnu a Seniorcentrum a je největším zaměstnavatelem v obci. Dále zaměstnává 3 pracovnice na obecním úřadě, 3 pracovníky správy a údržby obce,
jednoho zaměstnance na ČOV, řidiče na rozvoz oběda, 2 uklízečky, knihovnici s jednou silou, hajného,
pracovníka na odemykání a zamykání hřbitova na různé úvazky a další pracovníky dle potřeby.
Nezaměstnaní jsou evidování na úřadu práce v Opavě. V současné době je nezaměstnanost do 3 procent.
Ing. Ladislav Kubín, mistostarosta
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ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍ KRONIKY

Přechod na novou školu se obecně pojí s problémem adaptace. Na naší škole je již tradicí,
že nově složené kolektivy šestých tříd jezdí na
adaptační kurz, kde mají možnost lépe se poznat
a stmelit. Letos se kurz uskutečnil v prostředí autokempu Vítkov-Podhradí.
Jako každoročně nemohla naše škola chybět
na oslavách Dne Slavkova. Před početné publikum nastoupily děti ze sboru a školní kapely
pod vedením p. uč. Malčekové a za houslového
doprovodu p. uč. Vaškové, program pokračoval
pohybovými sletovými skladbami, které s dětmi nacvičila p. uč. Trojančíková, následovalo
vystoupení rodičů a dětí pod taktovkou p. uč.
Králové a sletová skladba našich nejmenších vedených paní M. Duroňovou. Novinkou letošního programu byl start štafetového běhu na 100
km u příležitosti 100. výročí vzniku republiky,
kterého se ve velkém počtu zúčastnily také naše
děti i jejich pedagogové.
Okresního finále v atletickém čtyřboji 8.
– 9. tříd se zúčastnilo celkem 15 škol z okresu
Opava. Naše dívky ve složení: Elen Malchárková, Nikola Kosterová, Tereza Janků, Vendula
Trojančíková a Denisa Schneidrová skončily na
10. místě. Velkého úspěchu dosáhlo družstvo
chlapců ve složení: Matěj Jaroš, Dominik Kuba-

la, Filip Šenk, Filip Lhotský a Dominik Vícha,
kteří skončili na nádherném 2. místě a postoupili do krajského finále, nestačili pouze
na základní školu z Hlučína. Nejlepších výkonů
dosáhli: Matěj Jaroš – celkové 2. místo mezi
jednotlivci, Dominik Kubala – celkové 7. místo
mezi jednotlivci.
Děti čtvrté až deváté třídy se zúčastnily přespolního běhu na Stříbrném jezeře v Opavě.
Disciplína přespolního běhu patří k těm nejnáročnějším vůbec a navíc se závody konaly až do
pozdních odpoledních hodin. Nejlepších výsledků dosáhli Anna Stojaković, Eliška a Anna
Gorčicovy, Viktor Šnajdr, Jindra Klein, Monika
Freyová, Dominik Kubala a Honza Prejda.
Nejpilnější čtenáři navštívili zámek v Hradci
nad Moravicí. Děti si prohlédly prostory zámku
s poutavým vyprávěním paní průvodkyně, která
zodpověděla všechny dotazy a vždy přidala ještě
něco navíc. Prohlídka se všem líbila a zanechala
v dětech hluboký zážitek.
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Krajské finále v atletickém čtyřboji, kam
postoupily dva nejlepší týmy z každého okresu,
se konalo za krásného počasí a padaly nádherné
sportovní výkony. Výtečným výkonem se blýskl
Matěj Jaroš v hodu míčkem, který hodem 66,39
m předvedl druhý nejdelší výkon dne. Z devíti týmů obsadili naši kluci v krajském finále
nádherné 7. místo, přičemž mezi 5. – 7. místem byly naprosto minimální rozdíly. Chlapcům
ve složení: Matěj Jaroš, Dominik Kubala, Filip
Šenk, Filip Lhotský a Dominik Vícha děkujeme
za vzornou reprezentaci ZŠ a MŠ Slavkov.
Běh na počest svatého Václava a české státnosti je jednou z nejpěknějších sportovních akcí,
pro žáky školy známá jako Svatováclavská míle
nebo také Běh kolem rybníka. Trať vede kolem
prvního slavkovského rybníka se startem u hájenky. Podmínky pro běh byly přímo ideální
a děti daly do běhu opravdu všechno. Vítězové
jednotlivých kategorií postupně od první třídy:
Kryštof Klein, Eliška Zahlová, Šarlota Lhotská,
Dominik Král, Anna Stojaković, Viktor Šnajdr,
Eliška Lhotská, Jiří Duroň, Karin Malchárková,
Monika Freyová, Jan Prejda, Vendula Trojančíková, Filip Lhotský, Elen Malchárková a Dominik Kubala. Nejrychlejší čas dívek je 6:27 (Karin
Malchárková a Monika Freyová), nejrychlejšího času u chlapců dosáhl Dominik Kubala
5:06. Gratulujeme!
Příznivci závodů na horských kolech z celého
okresu Opava se sešli u Stříbrného jezera, kde
pro ně byla připravena technicky náročnější trať
v rámci MTBCROSS.cz a reprezentanti naší
školy se s ní poprali se ctí. Nejhodnotnějšího
výsledku dosáhla Bára Pavelková, která nedala
nikomu šanci a svou kategorii ovládla. Velkým
úspěchem je také 4. místo Lukáše Včelky v nejnabitější kategorii starších žáků, kdy před ním
skončili pouze chlapci jezdící za profesionální
týmy český pohár horských kol! Ve stejné kategorii navíc skončili všichni naši v první desítce!
A stejně si vedla i starší děvčata. V mladších dívkách pak skončila Amálka Macolová s bramborovou medailí.
Volby do Žákovského parlamentu proběhly v sále kulturního domu. Po pečlivém sečtení všech hlasů budou hájit zájmy žáků: David
Trojančík, David Pustka, Barbora Slavíková,

Vojtěch Steiner, Kristýna Košárková, Terezie Zahlová, Ondřej Volovský, Magdaléna
Pavlíčková, Luděk Klein, Filip Kunc, Vendula
Trojančíková, Tereza Janků, Dominik Vícha,
Markéta Volovská, Pavla Hrazdilová, Simona
Harazínová, Klára Bradáčová.
Děti dětem. Žáci 5. třídy navštívili mateřskou
školku, aby přečetli dětem pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Akce proběhla s oboustranným nadšením. Návštěvy budou organizovány

čtení v MŠ pravidelně, vždy jedenkrát v měsíci.
Postupně se tak vystřídají žáci všech ročníků.
Děti školní družiny vyrazily na Větřák, kde se
konala naše každoroční Drakiáda. Rázem bylo
nebe plné barev a neposedných dráčků všemožných tvarů a velikostí. Mohli jsme vidět kobru,
broučka, rogalo, krtečka, supermana, šestihlavého draka, padák, sovu, letadla, racka a jediného
draka domácí výroby se jménem „Tomaveda“.
Počasí nám přálo, a tak bylo na Větřáku opravdu
rušno.
Soutěže Přírodovědného Klokana se zúčastnilo celkem 73 žáků osmých a devátých tříd.
Kromě logických úvah a zdravého selského rozumu vyžadují odpovědi také poměrně velkou
sumu znalostí všech přírodovědných oborů.
Nejlepšího výsledku dosáhli Jirka Rypl - 9.B 69 bodů, Martin Schnürch - 9.A - 58 bodů,
Matěj Jaroš - 9.B - 57 bodů, Vendula Trojančíková - 8.B - 56 bodů, Matěj Škrobánek - 8.B - 55
bodů, Filip Kunc - 8.A - 55 bodů.
Do soutěže Logická olympiáda se v kategorii
A pro 2. - 5. ročník zapojilo v našem kraji celkem 1191 řešitelů, z toho z naší školy jich bylo
26. Soutěžní úkoly jsou založeny především na
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schopnostech samostatného úsudku, pohotového rozhodování, tvůrčího myšlení a logických
úvah. Vynikajícího výsledku dosáhli Anna Stojaković, Viktor Šnajdr a Jindra Klein z 5. třídy,
kteří se stali krajskými semifinalisty. Ve starší
kategorii B se této soutěže zúčastnilo více než
17 tisíc žáků šestého až devátého ročníku z celé
ČR. Vynikajícího skóre dosáhl Matěj Jaroš
z 9.B, který se v Moravskoslezském kraji umístil
na krásném 42. místě a stal se taktéž krajským
semifinalistou. Pěkného umístění dosáhli ještě
Samuel Svoboda z 9.A, Martin Kašpárek z 6.A,
Adrien Tanekou z 7.A, Eliška Mičková z 6.B, Karin Malchárková 7.A, Jiří Rypl a Štěpán Rychlý
z 9.B. Blahopřejeme k dosaženým výsledkům.
Celkem 17 138 kg se vešlo do čtyř kontejnerů
při sběru papíru žáků základní a mateřské školy.
Zvítězili druháci s celkem 2472 kg, na druhém místě se umístili žáci páté třídy s 2178
kg, třetí skončila 6. A s 1902 kg. K nejlepším
sběračům se zařadili Víťa Zemek, Vojta Zemek,
Šarlota Lhotská, Markéta Maislová, Šimon
Bajgar, Viktor Šnajdr. O úspěch celé akce se zasloužili členové Žákovského parlamentu a chlapci z devátých tříd pod vedením p. školníka M.
Malchárka.
Děti třetí třídy se zúčastnily natáčení České
televize. Přijeli za nimi Jana a Ivo z oblíbeného
dětského pořadu Šikulové. Jelikož se díly musí
natáčet v časovém předstihu, vyšel na naši školu již čas adventní. Společně si vyrobili adventní
věnec, adventní kalendář, vyšívanou pohlednici
a nakonec také skládanou papírovou hvězdu
na výzdobu oken. Teď už jen všichni čekají, až
2. prosince zasednou před televizní obrazovky
a připomenou si své velké nezapomenutelné zážitky z natáčení.
Také školní družina družina oslavila krásné
100. výročí naší vlasti. Tři družstva v barvách
trikolory soutěžila v nejrůznější disciplínách:
pojmenování státních symbolů, vybarvení vlajky ČR a trikolory, skládání vlaječky z částí, které
byly rozstříhány a umístěny ve všech místnostech ŠD. Každé z dětí napsalo své přání k výročí.
Snažily se také vytvořit živý obraz naší vlajky.
Celé soutěžní odpoledne bylo zakončeno zpěvem písně “Červená se line záře”.

Turnaj ve vybíjené se uskutečnil na ZŠ Šrámková v Opavě. Soutěže se zúčastnilo celkem 10
družstev a náš tým získal první místo! Radost
dětí a báječná atmosféra vítězství snad ani nejde popsat. Všem dětem patří velká pochvala za
pravidelnou docházku na tréninky a krásný výsledek! O náš úspěch se zasloužily tyto děti: z 2.
třídy – Honza Kurka, Šimon Čech, z 3. třídy –
Jakub Zahel, Dominik Král, ze 4. třída – Marek
Kubala, Danek Plachký, Konstantin Stojaković,
Nikol Schwanová, David Trojančík, z 5. třídy –
Šimon Mazur a Jindra Klein.
Poslední říjnový týden jsme mohli s úžasem
obdivovat nádherné podzimní výtvory, které
vyrobily děti společně se svými rodiči, prarodiči či staršími sourozenci. Na letošní výstavě,
organizované vychovatelkami školní družiny,
jsme mohli vidět například krásnou podzimní
mozaiku, pirátskou loď, Ivanovu chaloupku, srnečka, indiány, hady, sovy, jeleny, lesní královnu,
pařezovou chaloupku, dračí tvrz, ježky, skřítky
a mnoho dalšího. Opravdu nebylo vůbec jednoduché vybrat a dát hlas jednotlivým výrobkům.
Nakonec třetí místo obsadila DRAČÍ TVRZ
Ondráška Becka z 1. třídy. Pro druhé místo si
„přijel“ TRAKTOR NA LESNÍ CESTĚ Danka
Plachkého z 4. třídy a letošním absolutním ví-
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tězem se stala IVANOVA CHALOUPKA Adélky Vlčkové z 3. třídy.
Žáci obou devátých tříd si připravili pro své
mladší spolužáky prezentaci svých výstupů
v rámci Projektového dne. Žáci 9. A si pod
vedením p. uč. Frýbové připravili „Rande s fyzikou“. Cílem bylo seznámit i ostatní děti s živo-

tem a prací fyziků Archimeda, Newtona a Pascala. Žáci 9. B pojali svůj projekt jako divadlo.
Námět čerpali z historie - zvolili si významnou
osobnost našich dějin, jedinou vládnoucí ženu
na českém trůně – Marii Terezii. Divadelní
představení nacvičené pod vedením p. uč. Kleinové sklidilo pozitivní ohlas a potlesk nejen mezi
žáky, ale také mezi rodiči na plenárním zasedání
SRPŠ.
Letos jsme si připomněli 100. výročí vzniku
samostatného Československa. Na naší škole je datum 28. říjen 1918 spojeno s několika
fakty – historické připomenutí této významné
události ve školním rozhlase, řešení vědomostního testu, štafetový běh tříd a společné setkání
celé školy s vyhlášením nejlepších výsledků. Letos jsme poprvé připravili testy zvlášť pro nižší
a zvlášť pro vyšší stupeň tak, aby se mohly zapojit také děti první i druhé třídy. Určitě si zaslouží ocenění ti, kteří dosáhli v testu maximálního
počtu 32 bodů. Letos to byli Filip Kunc a Štěpán
Rychlý. Další krásné výsledky jsme zaznamenali
u Giuliana Šolce, Matěje Jaroše, Jirky Rypla, Štěpánky Kořínkové, Ondry Zahla, Adriena Tanekou, Terezie Zahlové, Kláry Bradáčové, Simony
Harazinové a Adama Otipky. Na nižším stupni
se na stupínky vítězů postavili Kryštof Klein,

Šimon Čech, Petra Hlávková, Anna Stojakovic´,
David Trojančík, Adam Humpolec a Vendula
Richterová. Určitým vyvrcholením oslav jsou
závody štafet, které staví jednotlivé třídy. Atmosféra byla vskutku úžasná, povzbuzování a radost
z případného vítězství bylo slyšet určitě až na
dolním konci obce. Z velkého koláče, díla našich kuchařek, se letos radovali druháci, třeťáci,
sedmá B a devátá B. Na slavnostním společném
setkání v tělocvičně jsme ocenili výsledky soutěží, členové Žákovského parlamentu složili slib
a celý prožitek umocnil zpěv naší státní hymny.
Halloween je svátek připadající na 31. října,
přišel k nám z anglosaských zemí. Je spojen se
strašidelnou výzdobou a kostýmy. Žákovský parlament na tento den zorganizoval pro děti školní
družiny Halloweenský karneval. Organizátoři
připravili pro děti spoustu her, soutěží a zábavy. Vyvrcholením karnevalu bylo vyhodnocení
a vyhlášení nejděsivější a zároveň neoriginálnější
masky.
Úžasný kulturní zážitek připravil 9. listopadu
pro žáky 5. – 9. tříd v místním kostele sv. Anny
pěvecký sbor Amabilky ze Střední pedagogické školy Nová Paka. Vyslechli jsme si nádherné
vícehlasé písně, a to některé zpívané i a capella.
Koncert byl inspirací i pro naše žáky.
Mezi dvacítku nejrychlejších řešitelů sudoku se dostali naši žáci – Karin Malchárková
a Adrien Tanekou, oba žáci 7. A třídy. Pěkné
umístění mezi řešiteli opavských škol je povzbuzující pro další zlepšování v této hře tříbící logické myšlení.
Základního kola soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“ se zúčastnili všichni žáci obou devátých tříd. Nejlepších výsledků
dosáhli: v 9. A Štěpánka Kořínková, Samuel
Svoboda a Elen Malchárková a v 9. B Štěpán
Rychlý, Jiří Rypl, Matěj Jaroš a Filip Šenk.
V regionálním kole v Ostravě nás budou reprezentovat tři nejlepší.
Školního kola dějepisné olympiády se zúčastnilo na tři desítky nejšikovnějších školních dějepisců, kteří se zdařile „poprali“ s tématem „Za
poznáním, za obchodem i za prací neb Cesty
jako tepny civilizace“. 15 žáků se stalo úspěšnými řešiteli, tj. dosáhli minimálně 60% z celkových 70 bodů. Vítězem školního kola a postupu-
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jícím do okresního finále se stal s fantastickými
68 body Filip Kunc z 8. A třídy. Teoreticky do
okresního finále postupují i žáci, kteří skončili na
stříbrném – Luděk Klein (8. A) - a bronzovém
– Štěpán Rychlý (9. B) – stupni.
Obec Slavkov společně s místní farností uspořádala v neděli 25. listopadu v kostele sv. Anny
Benefiční koncert, na kterém vystoupily děti
pěveckého sboru naší školy, Schola a hostující
soubor ze Slavkova u Brna, Collegium musicale
bonum, s varhaníkem Davidem Postráneckým.
Náročný koncert duchovní hudby byl tak doplněn ukázkami skladeb Mravenčí ukolébavka,
Chtíc aby spal, Růžička a Babylon´s falling nacvičenými pod taktovkami našich sbormistryní.
O závěr se postarala děvčata slavkovské Scholy.
Jsme rádi, že jsme mohli svým vystoupením přispět dobré věci, neboť výtěžek koncertu bude
věnován na opravu střechy kostela.
Nejlepší jazykoví odborníci z řad žáků se setkali při příležitosti školního kola Olympiády
jazyka českého. Veliké vítězství ve školním kole
olympiády slaví 8. A třída. Všechny tři drahé
kovy na stupních vítězů totiž bere ona. Absolutním vítězem se stal Filip Kunc z 8. třídy s 28,5
body. Na druhém – do okresního kola taky postupujícím – místě skončila Tereza Anna Králová s 25,5 bodem. Na třetím nepostupovém místě
skončila Adéla Malíková ze stejné 8. třídy.
Tradiční šachový turnaj přilákal na dvě desítky chlapců a děvčat ovládajících tuto královskou
hru. Nemilosrdné boje s prvky šachové teorie
a herní systém uspořádal účastníky do následujícího pořadí. V kategorii 1. - 5. třída: Daniel Plachký, David Pustka, Matěj Gebauer, Tomáš Chodura, Marek Kubala. V kategorii 6. – 9. třída: Jiří
Rypl, Filip Lhotský, David Zahel, Adam Otipka
a Antonín David.
Děti ŠD se vydaly do Opavy na Advent na
zemědělce. Všichni jsme načerpali spoustu nových inspirací k tvoření a strávili krásné odpoledne, které nás příjemně navnadilo na nastávající
adventní čas.
Vánoční laťka, soutěž ve skoku vysokém,
přinesla hodnotné výkony zejména v kategorii
starších žáků: Dominik Kubala 150 cm, Filip
Šenk a Jirka Rypl 145 cm. Z děvčat se nejvýše
vyhouply Vendula Trojančíková 130 cm, Amálie

Bartáková a Tereza Malčeková 125 cm. V mladší
kategorii vynikli Jan Chudý 135 cm, Vít Vykydal
a Jan Prejda 130 cm, z děvčat Magdaléna Pavlíčková, Monika Freyová a Kristýna Košárková 120
cm. Nejmladší žáci pak pokořili 125 cm – Adam
Humpolec a Aneta Přibylová, 115 cm Anna Stojaković, 110 cm Jindra Klein a Šimon Mazur.
Hezká tradice slavnostního rozsvícení vánočního stromečku se ve Slavkově plně ujala.
Po přivítání a slovech pana starosty a pana faráře
se park u hasičské zbrojnice rozezněl koledami
a vánočními písněmi, které zazpívaly děti základní školy a Scholy. Za doprovodu trubačů se pak
slavnostně rozsvítil vánoční strom. Připravené
občerstvení, prodej vánočních dekorací, zabijačkových specialit a pro děti připravené zdobení
perníčků navodilo pravou adventní náladu.
Žáci vyššího stupně se stali „Ježíškovými
vnoučaty“. Napsali a namalovali krásná vánoční

přáníčka, která Český rozhlas rozešle společně
s malým dárkem účastníkům projektu. Nezapomněli jsme ani na naše seniory ze Slavkova. Mikulášská výprava jim donesla nejen výslužku, ale
také keramické anděly našich dětí. Věříme, že jim
zpříjemní adventní čas.
Kolektiv pracovníků při ZŠ a MŠ Slavkov přeje všem občanům klidné a radostné prožití nastávajících vánočních svátků.
Mgr. Eva Starečková, ředitelka školy
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Na podzim proběhlo v senior centru „VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ“, kde děti, dobrovolníci, z naší
mateřinky předvedly program procítěný něhou
a láskou k rodině.
„POČASÍ“ – to byl název letošní podzimní
akce, konané na zahradě MŠ, kde rodiče a děti
tvořili v dílničkách a pohybově se zdokonalovali ( skákaní do louže, tvoření z listí, zdobení
dýni, přenášení míčků na lžíci a mnoho dalšího). Nechybělo opékání. Rodiče zpestřili toto
báječné odpoledne pečenými dobrůtkami. Děkujeme.

Jako již tradičně, jsme u nás v Mš přivítaly „KLAUNA“. Ten dokázal nejen cirkusové
kousky, ale naučil děti i čarovat.
Jako již bývá zvykem, děti první třídy Zš a Mš
se vzájemně navštěvují. Naše děti byly v první
třídě a první třída v Mš. Připomněly si společné
chvíle s hračkami i při pobytu venku. Bylo to
radostné shledání.
Velmi si vážíme pozvání školní družiny na
krásnou „PODZIMNÍ VÝSTAVKU“. Děti
byly nadšené, jak jsou jejich starší kamarádi šikovní. Moc se bavily s ohodnocením jednotlivých výrobků. Bylo těžké vybrat, který výrobek
je hezčí, tak jsme s dětmi daly hlas všem školákům, kteří na výstavce vystavovali.
Další tradicí v Mš bývá „SBĚR STARÉHO
PAPÍRU“ celkem se nasbíralo 1076 kg. Nejlepšímí sběrači byly: Jiří Kozák 394 kg, Matyáš
Oslizlo 223 kg, Anna Trojančíková 80 kg. Gratulujeme.
„PŘEDČÍTÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮM“ je
nová spolupráce Mš se Zš. Školáci předčítají
příběhy, pohádky k odpočinku. V dnešní přetechnizované době, je nepostradatelné, aby děti
získávaly schopnost nejen naslouchat, ale aby si
oblíbily, pozdější čtení, knih, nejen ve školním
věku.
Na poli, za humny, jsme prožily s dětmi
„DRAKIÁDU“. Draci sice moc nelétali, ale
děti měly radost.
V měsíci listopadu jsme s dětmi (Kuřátka
a Sluníčka) začali navštěvovat solnou jeskyni
ve Slavkově, kterou si na plno všichni užívají při
společných hrách, zpívání. Nechybí ani relaxace s relaxační hudbou.
Nejstarší děti vystupovaly „NA VÁNOČNÍ
BESÍDCE“. Vytvořily pohádkovou atmosféru
pod názvem „ večerníček z naší školky“. Zde
všichni v sále mohly vidět ukázku známých
pohádek, které rozehřejí každý zimní den. Vystupovaly rovněž i v senior centru, kde se v programu ukázaly i děti Broučci, kteří se převtělily
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do sněhových vloček. Básněmi a písněmi, vtáhly všechny kolem do vánoční nálady. Sluníčka
představovaly studený sníh hrající si se zvonečky, rolničkami a zpívající o vánočním čase. Děti
předaly našim seniorům přáníčka, ale ani oni
neodešly bez odměny.
Na „VÁNOČNÍ STROMEČEK V MŠ“ se
děti těší nejvíce. Celé dopoledne využily ke
hrám s novými hračkami, které našly pod stromečkem. Dostaly také dáreček, který si odnesly
domů (hradili si rodiče). Písně s klavírem, vůně
cukroví vytvořily tu pravou atmosféru vánoc.
Navštívily nás také, jako každý rok, děti ze
Zš. Přišli andělé, čerti i Mikuláš. Zajímali se
o to, zda jsou děti hodné. Za zpívání koled pak
dostaly děti dárečky (hrazeno ze SRPŠ). Za zabalení dárečků děkujeme pí K. Němcové.
Největším zážitkem byl, nejen pro děti, ale
pro dospělé „VÁNOČNÍ JARMARK V MŠ“.

Všechny příchozí lidičky vítaly paní učitelky
převlečené do stejnokrojů vánočních postav.
Rodiče s dětmi pracovaly ve výtvarných dílničkách (vyrábění zápichů, malování skleněných
svícnů, zdobení perníčků apod.). Nechyběla
ani Ježíšková pošta a prodej výrobků od našich
dětí, ale i od šikovných rodičů. Rodičům, za jejich nápadité výrobky, děkujeme. Každý mohl
ochutnat i punč a i něco na zub. Všichni jsme
zase prožili úžasné odpoledne, kde si každý odnesl domů nějakou radost.
Nadále sbíráme zátky z PET láhví na postiženého chlapce. Jste skvělí!! Děkujeme.
…až nastane čas, těch pravých Vánoc, třpyt,
lesk, vůně stromečku, rozzářených očí dětí, vzájemně si rozumějte, buďte k sobě milí a vždy na
tvářích, jako ty děti, úsměv mějte, třeba jen na
malou chvíli. Život rychle letí…
Přeji zaměstnanci Mš , Marcela Králová

PODZIM V SENIORCENTRU
Ani jsme se nenadáli, létu odzvonilo, a přiblížil se podzim, který se drobnými krůčky ujal
vlády nad přírodou.
Září máme všichni spojené s nástupem do
školních lavic. Na toto téma ŠKOLA bylo také
naše TRADIČNÍ POSEZENÍ S KLIENTY.
Tentokrát jsme se učili na zahradě, v altánu. Zajímavou hodinu přírodopisu pro nás připravila
zaměstnankyně Střediska volného času v Opavě.
Přivezla v bedýnce 3 hady, které měla postupně
omotané kolem ruky nebo krku, a velmi zajímavě o nich povídala. Nejsmělejší z nás si hady také
pohladili.

Teplých dní ubývalo a s přibývajícími chladnými dny jsme začali trávit volný čas převážně
ve vytápěných prostorách našeho domova. Pan
údržbář postupně zazimoval zahradní inventář,
a protože už nemáme tak hbité ruce, pomalu jsme
se začali připravovat na adventní období. FOTO
11.e Nejdříve jsme pomáhali s loupáním hrušek a jablek z naší domovské zahrady, na kterých
jsme si následně pochutnali při svačinkách nebo
obědech v podobě kompotů, přesnídávek nebo
moštů.
Po snídaních se setkáváme na rozcvičkách,
které máme rádi. Někteří z obyvatel chodí do
naší kapličky na ranní modlitby.
Následující dny jsme společně, pod vedením
aktivizační pracovnice paní Nadi, týmových kolegů a ve spolupráci s našimi obyvateli domova
vystřihovali a lepili vánoční ozdoby a přáníčka,
pekli a zdobili perníčky a vánoční cukroví, vytvořili Betlém s figurkami, vánoční andělíčky
a adventní věnce, které zdobí a zkrášlují prostory
našeho domova. Také jsme si při společném tvoření povídali, zpívali, popíjeli čaj nebo kávu.
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Někteří z nás jsou pravidelnými diváky našeho kina, kde jsme shlédli filmy:
- Marečku, podejte mi pero!
- Malý Bobeš
- Heidi, děvčátko z hor
Zúčastnili jsme se také spousty akcí, které jsou pro nás připravovány:
 TRADIČNÍ POSEZENÍ S KLIENTY – na téma ŠKOLA – PODZIM
 AKTIVIZAČNÍ LITERÁRNÍ PROGRAM s paní Schwanovou z Památníku p. Bezruče
v Opavě na téma - JOSEF V. PLEVA - VÁLKA A NADĚJE
 CANISTERAPIE – s pejskem a králíčkem Ňufíkem
 SPOLEČNĚ S PANEM FARÁŘEM JSME UCTILI PAMÁTKU ZESNULÝCH
 NĚKTEŘÍ Z NÁS NAVŠTÍILI MÍSTNÍ HŘBITOV A ZAVZPOMÍNALI JSME NA NAŠE
BLÍZKÉ A ZNÁMÉ
 FILMOVÝ KLUB – Marečku, podejte mi pero!
– Malý Bobeš
– Heidi, děvčátko z hor
 HUDEBNÍ KAVÁRNIČKY – KOMPROMIS COUNTRY S PEČENÍM BRAMBOROVÝCH PLACEK – DUO PARÁDA
 ÚČASTNILI JSME SE BOHOSLUŽEB V NAŠÍ KAPLIČCE
 NAKOUPILI JSME SI NOVÉ OBLEČENÍ A SPODNÍ PRÁDLO V ATRIU DOMOVA –
EXTERNÍ SLUŽBY
 PRAVIDELNĚ VYUŽÍVÁME SLUŽEB KADEŘNICE, PEDIKÉRKY I KOSMETIČKY
 NĚKTEŘÍ Z NÁS SE ZÚČASTNILI SETKÁNÍ SLAVKOVSKÝCH DŮCHODCŮ
 A SOUTĚŽE V KULTURNÍM DOMĚ O NEJLEPŠÍ KULINÁŘSKÝ VÝROBEK Z DÝNĚ
- LETOS JSME SE UMÍSTÍLI NA 1. MÍSTĚ
 ADVENTNÍ KONCERTY: - SCHOLA JEZDKOVICE pod vedením p. Rýžové
- ŽÁCI ZUŠ OPAVA
- JAROSLAV BENEŠ Z KARLÍNSKÉHO DIVADLA V PRA ZE
 MIKULÁŠSKÁ KAVÁRNIČKA S PANEM HEISIGEM A ŽÁKY 9. TŘÍDY ZŠ
 SCHOLA SLAVKOV – MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
 OCHUTNALI A ZAKOUPILI JSME SI VÁNOČNÍ BELGICKÉ A FRANCOUZSKÉ ČOKOLÁDY
 VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY SLAVKOV
 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ŽÁKŮ ZŠ SLAVKOV
 TĚŠÍME SE NA:

- SLAVNOSTNÍ SPOLEČNÝ ŠTĚDROVEČERNÍ OBĚD
- SILVESTROVSKOU KAVÁRNIČKU S DECHOVKOU HLUČÍŇANKA
ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ SENIORCENTRA
 DĚKUJEME zřizovateli Obci Slavkov za celoroční spolupráci a poskytnutí finanční dotace
 DĚKUJEME všem zaměstnancům Seniorcentra za jejich celoroční obětavou, náročnou práci,
přípravu a spolupráci při všech našich aktivizačních činnostech
 DĚKUJEME všem rodinným příslušníkům našich klientů za spolupráci při péči o naše seniory
 DĚKUJEME všem sponzorům za finanční dary
 DĚKUJEME všem dodavatelům výrobků, léků a služeb
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 DĚKUJEME panu faráři P.T. Juszkatovi za duchovní podporu
 DĚKUJEME obvodním lékařce MUDr. Vašíkové a MUDr. Cihlářové za poskytování zdravotní

péče našim obyvatelům i zaměstnancům a za spolupráci s vedoucí zdravotní péče
Radostné prožití vánočních svátků, lásku v srdci, pokoj v duši a usměvavou tvář
po celý rok 2019. Přejí obyvatelé a zaměstnanci Seniorcentra Mgr. Pavla Žaludová

ZPRÁVY Z FARNOSTI
Vážení spoluobčané Slavkova,
chci Vás společně s panem starostou naší
obce p. Rostislavem Musilem a bývalým
dlouholetým starostou naší obce Vladimírem Chovancem co nejsrdečněji pozdravit
v tomto předvánočním čase.
V letošním roce jsme obdrželi individuální
dotaci z Moravskoslezského kraje díky náměstkovi hejtmana Moravskoslezského kraje Jiřího Navrátila ve výši 500.000,- Kč na výměnu
oken v kostele. Tato výměna bude zahájena na
počátku roku 2019, celková investice je ve výši
705.321,- Kč, chybějících 205.321,- Kč uhradíme z peněz farnosti. Kostel svaté Anny je kulturní památkou a jistě velkou dominantou v centru
naší obce a tím si zaslouží naši pozornost.
Nechali zpracovat projekt. Výměna krovů,
očištění krytiny, nátěr krytiny a renovace dveří i s výměnou sanační omítky je vyčíslena na
částku 600.000,- Kč. Na tyto investice budeme
žádat o finanční příspěvek Ministerstvo kultury ČR a Moravskoslezský kraj. Pokud budeme
úspěšní, přesto budeme muset mít spoluúčast.
Krajským úřadem máme povolenou veřejnou
sbírku na záchranu kulturní památky v obci
Slavkov.
Rozhodli jsme se, obrátit se na Vás s prosbou
o pomoc k záchraně kulturní památky v centru
naší obce. Za všechny dárce a jejich rodiny bude
odsloužena mše Půlnoční mše svatá 24. prosince 2018 v 21.30 hod. v našem kostele ve
Slavkově.
A jak tedy můžete pomoci?
- složením finančního daru na účet veřejné
sbírky farnosti č. 282646992/0300

Z důvodu transparentnosti, prosíme Vás,
abyste ve zprávě pro příjemce uvedli své příjmení a jméno, které následně bude zveřejněno na
stránkách farnosti. Pokud si z osobních důvodů
nepřejete, aby Vaše jméno bylo zveřejněno, napište do zprávy pro příjemce „Anonymní dar“.
Na základě těchto darů Vám bude následně
vystaveno potvrzení o přijetí daru, který si můžete odečíst v rámci zúčtování daní.
V průběhu přicházejících peněz bude zveřejnována částka na webových stránkách farnosti
https://farnostslavkov.majestat.cz/
Chceme Vám všem poděkovat za Váš zájem
o záchranu naší významné památky v naší obci.
Děkujeme upřímně za Vaši štědrost a vstřícnost.
A přejeme Vám prožití blížících se Vánočních
svátků v pohodě a kruhu svých blízkých a do
roku 2019 hodně štěstí, zdraví a hojnosti Božího požehnání.
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SCHOLA
Jedním z prvních podzimních koncertů, na
nichž se schola podílela, byl 7. ročník Koncertu
schol v Litultovicích, který se uskutečnil 7. 10.
2018. Setkaly se scholy z nedalekého okolí (Ne-

plachovice, Stěbořice, Jezdkovice, Velké Hoštice, Opava, Dolní Životice), které svým osobitým
provedením písní zpříjemnily nedělní odpoledne příchozím posluchačům. Na závěr koncertu zazněla společná píseň všech zúčastněných
schol. V rámci oslav 100. výročí založení Česko-

BETLEMSKÉ SVĚTLO 2018
Motto: Betlémské světlo - Pokoj ve mně – Pokoj s tebou. „Může pomoci jako jeden ze symbolů míru a porozumění mezi národy.“ Betlémské světlo bylo zapáleno už po třicáté v jeskyni
narození Ježíše Krista v Jeruzalémě 26.11.2018.
Od kněze řecké ortodoxní církve jej převzal
jedenáctiletý skaut Niklas z Rakouska. Letecky
bylo přepraveno do Linze a v sobotu 15. prosince jej převzal předseda Evropského parlamentu
J. C. Juncker a poté bude rozváženo skauty vlakem po celé Evropě a letecky dopraveno na jiné
kontinenty do mnoha zemí světa.
Ve Slavkově si je můžete odnést do svých domovů z kostela sv. Anny po mši svaté v neděli 23.
prosince v 10.15 hodin. V Seniorcentru si budete Betlémské světlo rovněž zapálit v neděli
v době od 11.00 hodin do večera 18 hodin.

slovenska vystoupila schola se známými prvorepublikovými písněmi. Díky přátelské spolupráci,
která pojí Slavkov u Opavy a Slavkov u Brna, se
dne 25. 11. 2018 v kostele sv. Anny uskutečnil
benefiční koncert. K různorodosti hudebního
programu přispěla schola duchovními rytmickými písněmi. K zahájení adventní doby patří
již tradičně rozsvícení vánočního stromu. Po
úvodních fanfárách trubačů a vystoupení žáků
základní školy zazněly v podání scholy populární
písně z repertoáru Ewy Farne, Václava Neckáře,
Johnyho Machette a Teri Blitzen. V pátek 7. 12.

2018 schola zavítala do Seniorcentra ve Slavkově s Mikulášskou nadílkou a potěšila klienty
pásmem adventních písní.
Přejeme vám pokojné
prožití vánočních svátků.
Klára Vančátová

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Již tradiční Tříkrálová sbírka proběhne ve Slavkově v sobotu 5. ledna 2019. Tři králové - koledníci - naše děti - opět přinesou zprávu o příchodu
Boží lásky, pokoje a radosti k nám. Prostřednictvím Charity budeme mít možnost vyjádřit svou
solidaritu s lidmi sociálně, mentálně, zdravotně,
nebo jinak znevýhodněnými. Sraz koledníků
a jejich vedoucích je v 9 hodin na Orlovně. Ať
Vánoce jsou pro vás časem lásky, z pokoje a radosti. Ať vstup do roku 2019 s dobrým skutkem
je úspěšný. Ze srdce vše dobré přeje
Lenka Weimannová
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VÁNOCE 2018 - MŠE SVATÉ
24. 12. 2018 Pondělí Vigilie Slavnosti Narození Páně (PŮLNOČNI )
15.00 hod. Litultovice 21.30 hod. Slavkov
25. 12. 2018 Úterý Slavnost Narození Páně – 1. svátek vánoční
9. 15 hod. Slavkov
10.30 hod. Litultovice
26. 12. 2018 Středa Svátek sv. Štěpána – 2. svátek vánoční
8.00 hod. Litultovice
9.15 hod. Slavkov
1. 1. 2019 Úterý Slavnost Matky Boží Panny Marie (NOVÝ ROK 2019)
9.15 hod. Slavkov 10.30 hod. Litultovice

KDU-ČSL

RYBÁŘSKÝ SPOLEK

V sobotu 16.února od 20.00 hodin se uskuteční v sále KD ve Slavkově tradiční 29. Lidový
ples, na který zveme všechny slavkovské občany,
známe a jejich přátele. K dobré pohodě, tanci
a pislehu bude hrát skupina DUO SEPERNOVA. Bohatá tombola a občerstvenín je zajištěno.
Těšíme se na Vaší účast.
Krásné prožití adventní doby a požehnané vánoční svátky, vše dobré do nového roku 2019
přejí všem spoluobčanům členové místní organizace KDU-ČSL ve Slavkově.
Stanislav Kostera

Opět nám nastalo zimní období a s tím spojené
činnosti s hospodařením na rybnících. V listopadu byl uskutečněn výlov rybníka ,,Janku‘‘. Výlov
byl jako i v minulých letech spojen s prodejem
živých kaprů a s občerstvením pro přihlížející
hosty v podobě pečených ryb a bramborových
placku. Vzhledem k nevyhovujícímu stavu přítoku bylo provedeno vyčištění přítoku po celé
délce a k opravě mostku nad rybníkem ,,Janku‘‘.
V lednu nastává opět plesová sezona a rybářský
spolek Vás tímto zve na tradiční ples rybářského
spolku, který se uskuteční 19. 1. 2019. Lístky
si můžete rezervovat do konce roku u předsedy
spolku J. Knoppa tel.773297467. V závěru přejeme všem našim spoluobčanům krásné a klidné
prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku 2019.
Jiří Král, jednatel spolku

JEDNOTA OREL
Citát Františka Lazeckého: „Nabádal, aby lidé
milovali svět a lidi kolem se všemi nedokonalostmi a slabostmi. „Každý z nich nese svůj kámen.
Pomozme jim ho nést, ať se v nich změní ve stavební kámen života i světa. Život je čas k stavbě.
Kdo ten čas promarní, promarní všechno.“ Požehnané a radostí naplněné vánoční svátky,
hodně optimismu, pohody a Božího požehnání po celý rok 2019 přeje
Lenka Bittnerová, starostka

PERNÍKOVY BETLÉM
Ve dnech 23. 12. 2018 až do 2. 2. 2019 můžete
se přijít podívat v kostele sv. Anny na perníkový
betlém zapůjčený z Petřvaldu. Betlém můžete
shlédnout vždy po mši svaté a taky po domluvě
s panem farářem,
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ZAHRÁDKÁŘSKÝ ROK BYL ÚSPĚŠNÝ
Vážení spoluobčané, končí rok 2018 ve kterém
jsme v České republice i v obci oslavili 100. výročí vzniku republiky a my slavkovští zahrádkáři
jsme si připomněli 55. výročí založení naší organizace ČZS. Dlouhé večery nám dávají příležitost zamyslet se nad tím, jak jsme tento významný rok prožili a čeho dosáhli.
K 30.11.2018 mněla naše organizace 72 členů,
z toho 32 mužů a 40 žen. Rok 2018 jsme zahájili tradičním zahrádkářským plesem, který se
konal 20. ledna v sále kulturního domu. K dobré
pohodě přispěla bohatá tombola i tradiční květinová výzdoba a domácí kuchyně. Oblíbenou
akci mezi našimi členy je smažení vajec. Uskutečnilo se 26. května, kdy jsme se sešli pod pergolou u školy a ve velkém kotlíku usmažili dvě
várky dobré smaženice ze 180 vajec. Jako každoročně jsme pro naše členy připravili třídenní
autobusový zájezd, který se konal ve dnech 6.- 8.
června a našim cílem byl ČESKÝ KRAS–BEROUNSKO-KŘIVOKLÁDSKO. Mimo jiné
jsme navštívili Karlštejn, Křivoklát i s museem
motorek, Beroun s aquaparkem, minisklářskou
huť Glasstar a Letohrad s museem řemesel.
Všichni účastníci hodnotili tento zájezd jako velmi úspěšný.
Dlouholetou tradici a úspěch mezi všemi zahrádkáři má posezení u příležitosti ukončení
prázdnin s opékáním. To letošní se uskutečnilo
15. srpna opět u školy za účasti členů i s rodinnými příslušníky a dětmi. Tentokrát jsme opékali
makrely a připravené bylo i chlazené pivo a další
dobroty, které donesly naše členky. Ke spokojenosti přítomných přispěly i soutěže zručnosti
o zajímavé ceny. Již tradičně se zapojujeme do
přípravy a průběhu Dne Slavkova. Připravili
jsme čerstvý mošt z jablek v našem sadu, zajistili burčák a především se velmi úspěšně zapojili
do soutěže o nejlepší zelnou polévku a soutěže
o slavkovskou metlu.
Ve dnech 22. až 23.září jsme uspořádali v sále
KD místní výstavu „Zahrada venku i doma“. Návštěvníci mohli vidět ukázky výpěstků ovoce,
zeleniny, krásné aranžování FOTO 13a pod-

zimních květin, výsadby truhlíků, suché vazby,
bylinky. Připravena byla ochutnávka ovocných
koláčů a buchet, výrobky ze zeleniny a ovoce,
soutěž pro děti, dětský koutek, zahrádkářské
kino z naších akcí, bohatá tombola, občerstvení s ochutnávkou burčáku, bramborové placky
a domácí zákusky. Výstavu tentokrát navštívilo
přes 300 platících hostů a těší nás, že všichni
velmi oceňovali naši práci. Chtěl bych proto
poděkovat všem, kteří se na přípravě a průběhu
výstavy podíleli a odpracovali zde desítky hodin.
Předposlední akci v roce 2018 byl Mikulášský
večírek, který se konal 31. listopadu i s mikulášskou nadílkou z dárečků, které donesli účastníci
akce. Závěr roku patřil autobusovému zájezdu na
vánoční trhy v Krakově, kde jsme si s průvodkyní prohlédli město, hrad Wawel a baziliku, kostel
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Panny Marie, brány městského opevnění Barbakánu a čas zbyl i k návštěvě vánočních trhů na
náměstí Rynek Glóvny.
Mimo zájmových a společenských akcí se ve
své činnosti věnujeme také zahrádkářské práci v sadě u školy. Uplynulý rok byl i přes sucho
dobrý na úrodu. Část jablíček se prodala občanům a do Školní jídelny, zbytek na mošt a kvas.
Svými vzorky jsme se zúčastnili výstavy hroznového vína ve Velkých Hošticích a naše člen-

ky O.Adamcová a D.Barčová nás opět úspěšně
reprezentovaly na soutěžích v aranžování květin
v Hlučíně a Přerově.
Již nyní Vás zveme na další zahrádkářský ples
v sobotu 26. ledna 2019 v KD Slavkov, předprodej vstupenek od 3.ledna u p. Petra Martince,
Mládežnická 351. Do nového roku Vám přejeme
bohatou úrodu a radost ze svých zahrádek.
Vladimír Chovanec,
předseda

ČSŽ SLAVKOV
Od 26.do 30. září byly některé naše členky a jejich rodinní příslušníci na zájezdě v Itálii. Byl to
zájezd s cílem poznat Miláno a oblast Lombardii. Viděli jsme rodný dům Luciana Pavarottiho,
navštívili jsme katedrálu Narození Panny Marie
v Miláně, prošli jsme se po ulici s obchody nejznámějších módních značek. Navštívili jsme
také divadlo La Scala, kde jsme měli zajištěnou
prohlídku divadla a kostýmů. Zážitkem byly návštěvy výroben parmazánů, parmské šunky a balzamikového octa a to vše bylo spojeno s ochutnávkami. Jeden celý den jsme prožili na lodi, na
jezeře Lago Maggiore, kde jsme navštívili různé
ostrovy a jejich pamětihodnosti. A na závěr nesmíme opomenout také něco pro pánskou část
zájezdu a tím byla návštěva muzea Ferrari. Věřím, že všichni účastnici byli spokojeni a už se
těší na nové cesty do neznáma.
Jedním zájezdem však naše podzimní činnost
zdaleka nekončí. Dne 2. listopadu naši schůzi
ČSŽ navštívila Mgr. B. Kvarčáková, která dlouhá léta předcvičuje jógu v Oticích. Úvodem nás
seznámila s historií jógy, s její filosofií a vlivem
na lidské tělo. Samozřejmě nelze během dvou
hodin sdělit všechna pozitiva, která jóga přináší, ale paní Kvarčáková dokázala svou vitalitou
a pozitivním přístupem k životu zaujmout přítomné ženy, které strávily příjemný páteční večer. Pokračováním tohoto večera jsou pravidelná
cvičení v tělocvičně při Základní škole ve Slavkově. Cvičení jsou každý večer ve čtvrtek od 1900
hod., tyto lekce jsou organizovány nejen pro
členky ČSŽ, ale také pro veřejnost. Jsme rády, že

se této aktivity zúčastňují občané v hojném počtu a že jsou na ní pozitivní ohlasy.
Další akcí, kterou na podzim pořádáme, je turnaj v „člověče nezlob se“ doprovázený soutěží
o „co nejlepší pokrm z …“. Pokrmy byly tento
rok na téma dýně, měli jsme na ochutnávku 11
soutěžních pokrmů a musím uznat, že mě překvapilo, co všechno se dá z dýní připravit. Tak
například dýňový cheesecake, muffiny, dýňový
chleda, pasta na tousty a mnoho dalších. Když
už jsme soutěž tak hezky představili, seznámím
Vás s jejími výsledky. Na 1. místě skončilo Seni-
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orcentrum a jejich dýňové muffiny, na 2. místě
Magda Duroňová a její dýňák a na 3. místě Iva
Rožnovská se svou pastou na tousty. V této soutěži o umístění rozhodovali všichni soutěžící hry
„člověče nezlob se“ a jejich doprovod. Celkem
hlasovalo 46 lidí.
V hlavní soutěži v „Člověče nezlob se“, se v tomto roce zúčastnilo mnoho soutěžících různého
věku, proto jsme vytvořili nově dvě kategorie,
dětskou, kde se stala vítězkou Vanda Najsrová,
druhé místo obsadila Nikola Kosterová, třetí
místo Viktorie Šinová a čtvrté místo Jirka Duroň.

Druhou kategorii byli dospělí, vyhrál Milan
Duroň, druhé místo obsadila Martina Trojančíková, třetí místo Pavla Petrželová a čtvrté místo Tomáš Trojančík. Všichni soutěžící se dobře
bavili, v přestávkách ochutnali všechny výrobky
z dýní a hlasovali. Mimo ochutnávku výrobků
z dýní, bylo možné zakoupit občerstvení a podpořit tak náš spolek.
Na závěr, bych chtěla všem popřát, klidné prožití
vánočních svátků . Do roku 2019 Vám přeji hodně štěstí, zdraví a pohody.
Za ČSŽ Michaela Glabazňová

ČSCH SLAVKOV
Rok 2018 byl opět pro chovatele ze Slavkova rokem velice
úspěšným. Získávali jsme krásná ocenění během celého
roku a to nejen na místní výstavě za vystavení našich zvířat, ale i v celém okrese Opava. Za vzornou reprezentaci
naší organizace všem členům srdečně děkujeme.
Blíží se rok 2019 a s ním i začátek plesové sezóny. Tradičně naše organizace bude pořádat Chovatelský ples. Ten se
tentokrát bude konat 23. února 2019 v Kulturním domě
ve Slavkově. K tanci a poslechu hraje kapela „Recept“.
Tombola a občerstvení bude zajištěno a věříme, že dorazíte jako obvykle v hojném počtu.
Závěrem mi dovolte Vám za celou Základní organizaci
Českého svazu chovatelů ve Slavkově popřát klidné prožití vánočních svátků, mnoho zdraví do nového roku 2019
a našim chovatelům četné chovatelské úspěchy v novém
roce.
Jiřina Brussová, předsedkyně

Z ČINNOSTI SDH
- Družstva mladších a starších žáků se pravidelně zúčastňovala soutěží v „Mladecké lize“. Tato
soutěž
začala novým ročníkem 7. září v Sosnové a bude
ukončena 14.6.2019 v Hlavnici.
- Nový ročník podzimního kola hry PLAMEN
pro mladší i starší žáky se uskutečníl v říjnu ve
Zlatníkách.
Soutěžilo v branném závodě družstev, kde v úseku 3 km plní 7 různých disciplín a Štafetě CTIF.

Tyto výsledky se budou sčítat s výsledky jarního
kola pořádaného v příštím roce.
Na podzimním kole dorostu v Kyjovicích jsme
se zúčastnili jen s jednotlivkyní Janou Kramolišovou,
která testy zvládla na výbornou a v branném závodě se umístila na 7. místě.
- Dne 23. září náš sbor uspořádal na hřišti u školy
soutěž „ O pohár ředitele HZS MSK UO Opava“.
Této soutěže se zúčastnily družstva, která se pro-
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bojovala do finále OL. Náš sbor měl v soutěži zastoupení družstvem mužů, kteří obsadili pěkné
7. místo a družstvo dorostu, které se umístilo
na 4. místě. Družstvo žen se v letošním roce do
finále neprobojovalo pro nedostatek soutěžících
a malého počtu odjetých soutěží. V kategorii
mužů zvítězilo družstvo Uhlířova, v kategorii
žen družstvo z Těškovic a v dorostu Strahovice.
Soutěž byla po všech stránkách dobře připravena. Radost soutěžících kazilo trochu nepříznivé
počasí.
- V neděli 14. října jsme připravili na Větřáku
tradiční „Pouštění draků“ s vyhodnocením nejlépe létajícího draka a nejhezčího draka domácí
výroby.
- Dne 9.11. převzal jednatel sboru Klapetek Jiří
spolu s dalšími 22 navženými hasiči ČR nejvyšší
hasičské vyznamenání jednotlivce: titul „ Zasloužilý hasič“. Stalo se tak na zámku v Přibyslavi
- centru hasičského hnutí.
- Zajišťovali jsme prodej občerstvení při akci:
„Rozsvícení vánočního stromu“ v parku u Hasičské zbrojnice, včetně přípravy stánků, jejich
postavení a následné likvidace.
- V sobotu dne 8.12.2018 se uskutečnila v sále
kulturního domu výroční valná hromada Sboru
dobrovolných hasičů ve Slavkově, kde byla zhod-

nocena činnost sboru za rok 2018 a schválen
plán činnosti na r. 2019.
Výbor SDH děkuje všem členům soutěžních
družstev za reprezentaci SDH i celé obce Slavkov, ale i ostatním členům za aktivní přístup k plnění úkolů dle plánu činnosti.
Přejeme členům SDH i ostatním spoluobčanům
příjemné prožití vánočních svátků a do nového
roku 2019 hodně zdraví, štěstí, pohody, osobních a pracovních úspěchů.
Připravované akce:
- V sobotu dne 2. února 2019 se uskuteční v sále
kulturního domu tradiční Hasičský ples. Zveme
širokou slavkovskou veřejnost.
- SDH Slavkov upozorňuje naše spoluobčany
na zvýšené nebezpečí vzniku požárů v průběhu
topné sezóny. Zvlášť buďte opatrni při používání zábavné pyrotechniky, která se hojně používá
k vítání příchodu nového roku. Dohlédněte na
vaše děti, které jsou tímto vystaveny zvýšenému
nebezpečí úrazu.
Dodržováním protipožárních předpisů chráníte
zdraví, životy a majetek svůj i ostatních spoluobčanů.
Klapetek Jiří, jednatel

- 26 -

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2018

TJ SOKOL
Tělovýchovná jednota Sokol Slavkov děkuji všem svým sportovním přátelům za spolupráci v roce
2018, který byl velmi hojný na sportovní aktivity. Děkujeme také za podporu rodičů dětí, kteří úspěšně reprezentují naší tělovýchovnou jednotu v různých soutěžích i při vystoupeních reprezentujících
také naší obec.
Děkujeme také našim trenérům jak v oblasti fotbalu, tak ASPV, kterým umožňujeme se neustále
trenérsky školit. V letošním roce se zúčastnily několika školení naše dlouholeté cvičitelky Králová,
Magda Duroňová i Pavla Petrželová. Oceňujeme jejich snahu a budeme je v tom nadále podporovat.
Tímto bychom Vás chtěli pozvat na náš tradiční sportovní ples, který se bude konat v sobotu 9.2.2019.
K tanci i poslechu hraje skupina Korona. Bližší informace budou po Novém roce na webových stránkách obce, Sokola a vyhlášeno rozhlasem.
Také zveme všechny své členy na výroční členskou schůzi. Viz pozvánka.
Přejeme krásné prožití vánočních svátků a do dalšího roku mnoho nejen sportovních úspěchů.
Za TJ Sokol Slavkov Křempková Gabriela

POZVÁNKA
na slavnostní vêURþQtþOHQVNRXVFKĤ]L
k 100. YêURþt]DORåHQt7-6RNRO6ODYNRY, z.s.
která se bude konat dne:

22. EĜH]QD 2019 v 18:00 hod.
V .8/7851Ë0'20ċ
=YHPHYãHFKQ\þOHQ\QDWXWRVODYQRVWQtVFKĤ]L, NGHNURPČEČåQêFKERGĤSURJUDPĤshlédnete: vystoupení
QDãLFKSĜHGãNROQtFKGČWtPDORXYêVWDYNXQDãtþLQQRVWLYHIRWRJUDILtFK8GČOtPHRFHQČQtþHVWQêPþOHQĤP
VODYNRYVNpKRVRNRODQHEXGHFK\EČWREþHUVWYHQtDYROQi]iEDYD
-,ä1<1Ë9â(&+1<ý/(1<65'(ý1ċ=9(0(9êERU7-6RNRO6Oavkov
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CVIČENÍ RODIČŮ A DĚTÍ
Konec roku v tělocvičně jsme
ukončili cvičením s tématikou zimy
a s nadílkou. V zasedací místnosti
jsme se přišli pobavit, zasoutěžit
a hlavně zatancovat. Všichni přinesly něco k zakousnutí, a vychutnávali
jsme si diskotéku. Děkujeme všem
za to, že jste všichni poctivě s dětmi
docházeli a pilně cvičili. Přejeme si
ať máte v Novém roce hodně sil a ať
ještě spolu zažijeme mnoho pohybů
při společných setkáních v tělocvičně a při nácvicích pohybových skladeb.

Na plno vánočně relaxujte.

Přejí cvičitelé Marcela a Lukáš Královi.

CVIČENÍ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ
V letošním školním roce navštěvuje cvičení předškolat celkem 13 dětí. Každou středu se společně
scházíme v tělocvičně. Cvičíme na různém nářadí, hrajeme pohybové hry, učíme se nové cviky a zažíváme spoustu zábavy a legrace. Letos jsme si poslední cvičení v tomto roce zpestřili rejem masek
nejen dětí, ale i dospělých. Přišel se na nás podívat i Mikuláš s čertem, kteří si s námi zatancovali a děti
dostaly mikulášský balíček. Společně s dospěláky jsme si zahráli mnoho veselých honiček, her, zazpívali písničky o Vánocích a děti si odnesly dáreček k Vánocům od Ježíška. Cvičení se všem moc líbilo.

Přejeme Vám všem krásné Vánoce a úspěšný vstup do nového roku!
Magda Duroňová a Zdislava Prusková
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M+ M
Jelikož nám v říjnu počasí nepřálo, proto podzimní akce „ ČLOVÍČCI Z KVĚTŮ“ byla přeložena na
jarní měsíce. Vy, kteří jste i přesto, že bylo zamračeno, přišli, patří Vám obdiv a poděkování. Těšíme
se na Vás v dubnu 2019.

„KOUZLO VÁNOC“ jsme prožili na další akci
v lese, v prostorách Lesanky. Sešlo se nás zase
mnoho. Nejdříve rodiče s dětmi nakrmili zvířátka v lese a pak zdobili slídou prostory terasy. Pak
následovalo vyrábění ozdob na stromeček uvnitř
Lesanky. Společně jsme si zazpívaly koledy se

školní kapelou ze Zš. Je to vždy úžasná atmosféra
v kruhu přátel. Pak přišlo očekávané rozdávání
dárečků a zakončení udělala barevná diskotéka,
plná efektů. Sponzoři byli: grant obce – TJ sokol
Slavkov, p. Quis; spolu sponzorkou byla pí. A.
Šnajdrová. Všem velmi děkujeme.
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MYSLIVECKÝ SPOLEK SRDEČNÍK
Rok 2018 jsme zahájili mysliveckým plesem, který se stal naší tradicí. V březnu,
na konci mysliveckého roku, proběhlo každoroční sčítání zvěře. Pokračujeme
v myslivecké péči o honitbu a zvěř, která se v ní vyskytuje - nákupem a vypouštěním zajíců, kachen divokých, a na jaře příštího roku plánujeme vypustit také
bažanty. Pokusíme se udržet stavy této drobné zvěře ve větších počtech, tak jako
tomu bylo v minulosti.
V souvislosti s tímto, prosíme, abyste při procházkách svého psa upoutali na vodítko a nenechali ho
volně pobíhat přírodou, především v blízkosti remízků a v lese, kde drobná i srnčí zvěř nachází úkryt.
V období s nedostatkem potravy, na které si zvěř musí vytvořit dostatečné tukové zásoby, aby přežila
zimu, je pro zvěř nebezpečné jakékoli náhlé zvýšení energetického výdeje včetně nutnosti útěku před
volně pobíhajícím psem. Nejen, že může dojít přímo k uštvání či usmrcení zvěře, ale po nedobrovolném útěku je zvěř často tak vysílena, že může na místě uhynout. Děkujeme všem, kteří toto respektují
nejen v zimním období, ale také na jaře, kdy zvěř vyvádí mláďata.
Přejeme všem spoluobčanům veselé vánoce, hodně štěstí a zdraví v novém roce. A srdečně Vás zveme, 12. ledna 2019, na myslivecký ples - k tanci a dobré pohodě bude hrát skupina Bratranci, připravená bude bohatá zvěřinová tombola a občerstvení, vstupenky jsou v předprodeji u Libora Borunského, ul. Zámecká 18, tel. č. 723 119 673.
Libor Borunský, předseda

GRATULUJEME
Dne 8. 11. 2018 začal na francouzském ostrově Reunion v Indickém oceáně, jeden z nejtěžšíc extremních závodů na světě MS v Adventure
Racing. Členem 4-členného družstva ČR (Black
Hill/ Salomon / Opava Net) byl náš spoluobčan Tomáš Petreček. Startovalo 59 nejlepších
družtev světa , které musely zdolat 200 km na

horských kolech, 180 km běhu, 60 km na mořském kajaku a 6 km slanění ve skalách. Po 132
hodinách a 45 mimutách na trati skončilo družstvo ČR na vynikajícím 4 místě, kdy dosáhlo nejlepšího umístění v historii MS. Do cíle v limitu
200 hodin dorazilo jen 44 družstev. Vítězem se
stalo družstvo Nového Zélandu.












POZVÁNÍ






]YHQD

V naší obci vznikl Divadelní ochotnický spolek Slavkov,
z. s., který navazuje na dávnou tradici divadelního spolku „Poděbrad“. V novém spolku zájem mají a divadlo spolu hrají, pro
radost i pobavení zvou Vás na své představení Mrazík, aneb jak
to bylo doopravdy. Divadelní parodii pro dospělé a starší děti.
V sobotu 22. 12. v sále KD Slavkov, začátek v 17.00 hodin.
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SLAVKOV 1224 - 2019 (2024)

Z naší historie Josef Stypa
Vážené spoluobčané,
v příštím roce 2019 10. února si připomeneme
795 let od prvné písemné zménky o naší obci.
Děti ve školách se učí o historii světa, ale dle
mého je stejně důležité učit se o dějinách své
rodné obce. Myslím si, že každý „Slavkovan“ by
měl vědět, kde jsou jeho kořeny, odkud přišli a co
dělali jeho předci. Domov každý má jen jeden, ať
jej vítr zavane, za prací nebo láskou kamkoliv do
světa. Já bych si dovolil malý návrat spolu do historie obce spolu s panem Josefem Stypou, který
popsal dějiny obce od roku 1224 do roku 1908.
Už nebudu dále Vás napínat a na pokračování
přetiskneme jeho povídání o všech důlležitých
událostech, jak je popsal na počátku 19.století.
Půl hodiny cesty od Opavy ve vzdálenosti necelých 3 km staneme „U Laterně“. Je to hospoda s
přilehlými 2 domky po obou stranách Olomoucké silnice. Zde jsme na hranicích Slavkova. Dědiny čítající 1087 obyvatel a 157 domovních čísel.
Nejsme však ještě ve vesnici vlastní. Ještě půjdeme asi ½ km a dostaneme se na návrší „u lipky“.
Odkud lze teprve vesnici vidět, hned pod návrším (pod křížem) uvidíme 2 domy po levé straně
silnice státi. Dále pak se vesnice táhne přes 1 km
po pravé straně a stoupá po mírném vrchu až „k
Větřáku“, který opět po levé straně se nám objeví. Ještě jen několik málo domků táhne se dále
v pravo jež nepatrně viděti jest se silnice a stojí
takřka „za humnama“. K Slavkovu patří ještě tak
zvané „Vrbí“, 3 domky s mlýnem u Otic. Obyvatelé slavkovští jsou vesměs národnosti české, jen
tu a tam se vyskytne němec na zámku, vyznání
rovněž katolického. Slavkov patří k okresu Opavskému, leží ve vévodství Slezském a je enklávou
moravskou. V obci jest starobylý kostel, starší a
památnější zámek, fara, a pošta.
Hojnost spolku různého směru určuje o spolčo-

vání a sdružování obyvatelstva, kulturu a zábavu
a poučení jeho. Vesnice sama čítá se dle velikosti na třetí místo ve jmenovaném okresu, rozloha
jest as 1741 jiter a 509 čtver, sáhů a hraničí území
slavkovské s polnostmi opavskými, jaktařskými,
zlatnickými, stěbořickými, životickými a otickými
O původu naší vesnice jes nám známo se spokojime pouze s dohady. Název nám svědčí o tom,
že vystavěn nebo založen byl Slavkov od nějakého pána zvaného patrně (Slawco), panství jeho
pak zváno bylo Slávkovo, z kterého posetiva postupem času koncovka zmizela. Ještě na starých
tabulích na koncích naší vesnice stávalo „Slawkowo“. Dnes ujal se docela všeobecně název Slavkov a většina jmen na ov- končících, potvrzuje
svůj původ svého zakladatele.
Že takový Slávek musel zde být, jest patrně z
listiny krále Přemyslovců v Hulíně 10. 2. 1224,
zde podepsán jest Bohuslav (filiuss Slavconis)
tímto listu dává Slavkovu (Zlawicowa ces), která
patřila synu Petrovi, Opavanům. Míněn zde jest
zcela bezpečně náš Slavkov. Slavkov je původu
daleko staršího, snad můžeme říci, že v 11.sloletí
žil onen zakladatel Slávek, nebo po roce 1100.
O tom svědčí oznašení dalších území v těchto
dobách. Kraj zaujímající dnešní Slavkov, Jaktař,
Vlačtovičky, Deštné a ostatní okolní enklávy
to vše slulo „ Enklávy Slavkovské“ , bylo porostlé stíny Přemyslovců v r. 1238 je zřejmo .Olomoucký kostel obdržel Slavkov, Jaktař od krále
Přemysla I.Otakara brzy pi roce 1224, jestliže
týž král uděloval tou dobou právo mílové, aby
na jednu míli kolem města Opavy nesměly býti
hospody, jež by čepovaly jiné pivo než opavské,
a aby rovněž v téže vzdálenosti nebylo žádných
řemeslníků kromě kovářů a ševců přištipkářů, nevztahovalo se toto privilegium opavské na statky
kostela, tedy ani ne na onen biskupský Slavkov.
Ten mohl libovolně provozovat své živnosti. Pokračování příště ...
L.K
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NOVOROČNÍ POZDRAV

Konec roku 2018 se blíží a my vyhlížíme s očekáváním rok 2019. Tradice přání slavkovským
občanům k novému roku pokračuje i v tomto
zpravodaji, kdy oslovujeme osobnosti, které navštívily naši obec v roce 2018 nebo mají k naší
obci nějakou vazbu.
V minulosti tak pozdravili naše občany například: Karel Gott s manželkou, biskup mons. F. V.
Lobkovicz, hejtmanka Mgr. Jana Vildumetzová,

ředitel televize NOE p.Leoš Ryška a poslední pozdrav na rok 2018 nám zaslal senátor Jiří Carbol .
Na rok 2019 jsme oslovili náměstka hejtmana
Moravskoslezského kraje pana Jiřího Navrátila
(KDU-ČSL), který naši obec několikrát navštívil
v uplynulých dvou letech
Vážení občané Slavkova, chci vám popřát, aby
letošní vánoce byly pro vás časem vzájemných
setkávání se s vašimi přáteli a nejbližšími a pro
věřící, aby byly naplněny radostí z Kristova narození. Do roku 2019 vám přeji pevné zdraví,
štěstí a radost.
Chci poděkovat také vedení vaší obce a všem
pracovníkům ve vašem domově pro seniory.
Mnohokrát jsem vaší obec i domov navštívil
a musím přiznat, že vidím velké nadšení ve
všech zaměstnancích a díky tomu jsme se rozhodli pro mimořádnou podporu domova na investici a také opravu vašeho kostela z rozpočtu
Moravskoslezského kraje.
Jiří Navrátil, MBA
Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
pro oblast sociální

„Tak šťastný a veselý. Jak jsi se vyspal?”
„Ale ušlo to, jen kdyby o mě pořád nezakopávali číšníci!”
„Tak co, jak jsi prožil letošního Silvestra, kamaráde?”
„Ale... nejprve jsem nevěděl, kam mám jít a teď si zase nemohu
vzpomenout, kde jsem byl.”
„Tohle byla báječná jednohubka, milostpaní , ostrá jako meč,”
chválí host novoročního rána paní domu. „Bohužel, pane,
to byla drátěnka na nádobí!”

Slavkovský zpravodaj – vydává obecní úřad Slavkov, tel.: 553 797 067, slavkov@iol.cz, www.slavkov-u-opavy.cz. Periodický
tisk územního samosprávného celku. Registrováno pod č. MK ČR E 22852. Vychází 4x ročně v nákladu 750 ks, bezplatný informační zpravodaj zastupitelstva a rady obce, OÚ a příspěvkových organizací obce pro občany Slavkova. Volný rozsah
je využíván pro bezplatné informace o činnosti místních spolků a organizací. Možnost placené inzerce.
Šéfredaktor: Ing. Ladislav Kubín. Sazba a tisk: Jaromír Kopecký, Nord Service s.r.o.
Distribuce: bezplatnou roznáškou do schránek, nebo k dispozici v kanceláři OÚ Slavkov.
Termín uzávěrky příspěvků do Slavkovského zpravodaje: 13. 3. 2019. Příspěvky předávejte v elektronické podobě na
emailovou adresu: urad@ouslavkov.cz, mistostarosta@ouslavkov.cz
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